LITERARI
Jacint Verdaguer i Miquel Martí i Pol, dos dels grans poetes catalans, van néixer i
viure a Osona, i van veure com aquesta terra deixava una petjada ineludible a la
seva rica obra literària. Mas Albereda s’integra en els paisatges que van trepitjar els
dos literats, mentre les rutes a peu o en bicicleta pels entorns de l’hotel ens apropen
a la calma i l’entorn rural que van respirar per inspirar-se.

MOSSEN CINTO VERDAGUER
Va néixer a Folgueroles el 17 de maig de 1845 i va morir a Vallvidrera el 10 de juny de 1902. Escriptor romàntic i figura cabdal de la Renaixença, amb la seva obra va posar les bases de literatura
catalana moderna.
Recomanem: visitar la Casa Museu Verdaguer i fer les rutes literàries que ens proposen a continuació (lectures dels poemes més representatius i visita dels llocs idílics)
Web: www.verdaguer.cat

Rutes literaries
1. Ruta Vital: Folgueroles
El visitant surt de la Casa Museu Verdaguer i ressegueix els Llocs Verdaguer de Folgueroles com les
plaques dels diversos carrers amb poemes, les cases familiars del poeta, l’església i indrets d’una
gran bellesa paisatgística com les Alzines sureres, l’ermita de la Damunt i el jardí Brins d’espígol.
Distància: 1,5 Km.
Temps aproximat: 2 h.
2. Ruta vital : La Plana de Vic
Aquesta ruta inclou la Ruta pel poble de Folgueroles i s’estén cap a la Plana de Vic passant pels
camps que Verdaguer conreava amb el seu pare prop de Can Tona on començà a escriure l’Atlàntida,
la Font del Desmai on el poeta feia les cèlebres esbartades amb els seus amics i l’ermita de Sant
Jordi on celebrà la primera missa.
Distància: 4 Km.
Temps aproximat: 3 h.
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3. Verdaguer a la Gleva: entre el geni poètic i el sacerdot
Dins el terme municipal de Masies de Voltregà podem apropar-nos al drama que va viure Jacint Verdaguer mentre va estar reclòs al santuari de la Gleva. La guia narra i recita els versos i els patiments
del poeta que ressonen en un dels santuaris barrocs més bonics de Catalunya.
Temps aproximat: 1,30 h.
4. Verdaguer a la Gleva i a Vinyoles d’Orís
Aquesta ruta inclou Verdaguer a la Gleva: entre el geni poètic i el sacerdot i s’estén cap a l’església
romànica de Vinyoles d’Orís on Verdaguer va exercir de capellà durant dos anys. A l’hort de la
rectoria va plantar un llorer, l’arbre dels poetes i de la immortalitat, que ha esdevingut un motiu de
pelegrinatge verdaguerià.
Temps aproximat: 2,30 h.
5. Ruta verdegueriana:
La ruta Verdagueriana és un recorregut per part dels llocs emblemàtics de la Plana vinculats als
poemes més casolans de Mossèn Cinto: les seves passejades, les anades a Vic, etc.
Es pot fer a peu o en bicicleta

MIQUEL MARTI I POL
Va néixer a Roda de Ter el 1929 i va morir a Roda de Ter el 2003. Poeta, escriptor i traductor català,
un dels més populars del segle XX.
Recomanem: visitar el llegat de Martí i Pol a la Biblioteca de Roda de Ter. L’espai consta d’una sala
i un altell on els estudiosos i admiradors poden dedicar temps a la seva obra.
Ruta Martí i Pol:
La ruta presenta l’obra del poeta a través del seu paisatge vital, que lliga la literatura amb la vida
per mitjà de paisatges geogràfics i humans.
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